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  ويف هذه اآلية دليل أي نعم األمر للوجوب الصحيح أن األمر للوجوب . 

  ؟...:  الطالب

  إذا مل يعلم فيه خريا ما وجب ماالزم : الشيخ

  ...: الطالب

ما هو الزم ألن اهللا ما أوجبه إال إذا علمنا اخلري وضد ذلك أن نعلم فيه شرا أو أال نعلم خري وال  : طبعا الشيخ

  حرمت الكتابة وإن مل نعلم وال نعلم ال هذا وال هذا فهي حمل جواز شرا فيه  شر لكن إذا علمنا

  ...: الطالب

هذا موكول إليه إال إذا علمنا أن الواقع يكذبه إذا علمنا من هذا العبد أنه صاحل دائما يصلي وأمني :ال  الشيخ

  نته بني الناس ويعرف الكسب هذا طبعا ما نقبل دعواه ألن األصل موكول إىل أما

  ...: الطالب

  :عند من  الشيخ

  ...: الطالب

  ماله لسيده وكذلك األمة .: الشيخ

  ...:الطالب

  الكتابة . ا وال جيب عليك: إذا طلبت الكتابة وهي ما هلا كسب ال تكاتبه الشيخ

  ...: الطالب

  ها وإن مل يكن هلا أقارب فهو وليها أعتقها وكان هلا أقارب فهم أولياؤ إذا ال :  الشيخ

  ...: لطالبا

   تزوج فإن مل يكن أهال لذلك فوليها القاضي ن تيزوجها مثال إذا أرادت ا: الشيخ

" طيب يف هذا دليل على تشوف الشارع للعتق وأن من أسباب العتق املكاتبة اليت جتري بني السيد وعبده يقول 
هما فأنت حر فيقول قبلت صيغتها يعني الكتابة مثال كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف فإذا أديت

املؤلف يقول صيغتها مثال يعين ليس هذه هي الصيغة الوحيدة بل ما دل على ذلك أجزأ لكن الحظوا "  ذلك

شهرين أو كل ألف يف شهر يقول العلماء أنه القوله على ألفني يف شهرين هل املراد األلفني حيلوا بنجم واحد يف 

ما املال الذي يكاتب عليه منجما بأجلني فأكثر نعم يعين ما يقول  من باب التيسري على العبد أن يكون منج

كاتبتك مثال على عشرة آالف حيلون بعد سنة ال ألن هذا فيه صعوبة على  العبد بل جيعله منجم بأجلني فأكثر 
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 ال كل شهر ألف  وإال يف ستة أشهر مخسة آالف ويفإمثال عشرة آالف إما أن يقول كل شهرين ألف  و 

حلال العبد ورفقا به وظاهر كالم  ؟مراعاة وايش ستة أشهر مخسة آالف املهم البد أن يكون منجما بأجلني فأكثر

أهل العلم يف هذه املسألة حىت لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها يف أجل واحد فإنه البد من 

نقدك دراهم حاال نعم باسك من سيدك وأنا نف اشرتاألجلني يعين لو فرضنا العبد جاي إلنسان وقال له تعاىل 

فإنه ال يصح ولكن يف هذه املسألة نظر وقضية عائشة مع بريرة حيث كاتبت أهلها على تسع أواق فقالت عائشة 

ك يل فعلت ايش يدل عليه ؟ يدل على اجلواز وإن كانت عائشة أحب أهلك أن أعدها هلم ويكون والؤ إن 

ذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه العبد لسيده واتفقا على ذلك فإنه يصح تشرتيها شراء لكن يدل على أنه إ

لكن يف هذه احلال يلزم أن العبد حيتاط لنفسه ألنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك مث يرتاجع مع أنه لو تراجع 

ل الكتابة يعود إىل ما يضر العبد شيء ايش آخر أمره ؟ أنه إذا عجز عاد إىل سيده رقيقا إذا عجز عن أداء ما

   ...سيده رقيقا وهذا يف احلقيقة ال يضر املال الذي كسبه لسيده

  من اآلن يبدأ طلبإذا :  الشيخ 

  ...: الطالب

  احلال يبقى عبدا على حاله علىيعين طلب الكتابة وأىب سيده :  الشيخ 

  ...: الطالب

  دهيإذا ملك فهو لسميلك ال :  الشيخ 

  ...: الطالب

   ى قول الذين يوجبون يلزم بأنه يكاتبه مث العبد يذهب ويتكسب وإذا كسب سلم لسيده عل:  الشيخ 

آتوهم أمر للسادة من مال اهللا الذي آتاكم " ) (( وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم ) : طيب يقول اهللا تعاىل
وهم من مال اهللا يقول آت " شيء مما التزموه كم وفي معنى اإليتاء حطما يستعينون به في أداء ما التزموه ل

 للمسلمني كلهم املؤلف األمر للسادة وجيوز أن يكون األمر لغري السادة أو للسادة وغريهم جيوز أن يكون األمر

اإلتيان صورتان الصورة األوىل إذا كاتبه أعطاه ماال  ةكيفيآتوهم من مال اهللا إذا كان األمر موجها للسادة ففي  

ال االثانية إذا أدى ما عليه حيط عنه ولكن هل حيط عنه يف النجم األول و  كيفيةألجل أن يكون أساسا لكسبه وال

يف النجم األخري ؟ بعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم األول ألن ذلك أيسر له وبعضهم اختار أن يضع 

عجز وعاد إيل عنه من النجم األخري وقال إنين إذا وضعت عنه من النجم األول أو أعطيته من النجم األول مث 

صارت صدقيت عادت إيل خبالف ما إذا أعطيته من النجم األخري ألنه إذا أدى النجم األخري ايش حيصل ؟ يعتق 
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فإذا أعطيته من النجم األخري ما عاد إيل شيء من صدقته وهذا هو األرجح أنه يعطيه من النجم األخري إذن 

صورتان الصورة األوىل أن يعطيه من أول األمر يعطيه من ماله  اإلتيان ةكيفياألمر إذا كان موجها إىل السادة ففي  

  ألي شيء يا امساعيل ؟ أول األمر يعطيه ماالمن اخلاص 

  ...: الطالب

ة الثانية إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى ولكننا نقول أن كيفيللكسب يف مال الكتابة وال اليكون أساس :  الشيخ

ملذكورة وأمر لغري السادة أيضا أن يعينوا املكاتب يف مكاتبته ولذلك جعل له الصحيح هو أمر للسادة بالكيفية ا

سهم من الزكاة فيجوز لإلنسان أن يصرف من زكاته شيئا للمكاتبني هذا هو الصحيح فالصحيح أن األمر يف 

م فالزكاة مال شامل لألسياد ولغريهم وغريهم إذا قلنا أن الزكاة تصرف هل))  وآتوهم من مال اهللا(( قوله تعاىل 

 إشارة إىل أنكم وإن آتيتموهم ما قال من مالكم قال من مال اهللا )) من مال اهللا الذي آتاكم(( اهللا طيب وقوله 

 موجه أن األمرباملنة هللا سبحانه وتعاىل ألن املال مال اهللا سواء قلنا أنه مال شرعي هللا وهو الزكاة إذا قلنا ف

وهو مال اإلنسان الذي يتصرف فيه تصرف  مال هللا غري شرعي مال هللا قدري هولألسياد أيضا أو أن املال اللي 

ن اهللا إاملالك يف ملكه فإنه يف احلقيقة مال اهللا وكأن يف اآلية إشارة إىل أنه ال فضل لكم رمحة اهللا سبحانه 

  أعطاكم مال فأعطوا هؤالء املكاتبني من مال اهللا الذي آتاكم 

اآلية مشروعية املكاتبة مىت ؟ إذا طلبها العبد واألمر يف هذا للوجوب على طيب خالصة الكالم أن يف هذه 

  بعلم اخلري واخلري هو الصالح يف الدين والكسبباي شيء القول الصحيح ولكنه مشروط 

ء كان اخلطاب موجها لسيده أو موجها لعموم اويف اآلية أيضا دليل على وجوب إتيان املكاتب من املال سو  

وم الناس فإم يعطون من الزكاة وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من املال الذي يف يده ألن اهللا سبحانه الناس أما لعم

  .وتعاىل هو الذي من به عليه مث قال 

  ...: الطالب

  : ال ، ال يكون فيه زكاة ألنه إذا أعطاه من زكاة يف احلقيقة سيعود إليه قطعا الشيخ

  ...: الطالب

) قد يقول قائل ملاذا متنعون أن (( وال تكرهوا فتياتكم على البغاء ) : أس ماله قالال يضع عنه من ر : الشيخ 

يعطي السيد من زكاته ملكاتبه مع أنكم جتيزون أن يعطي غرمية يعين لو إنسان يطلب شخص يف دراهم وأعطاه 

لكن هو يتصرف فيها كما يريد ف إذا أعطيته رمبا يفيد ورمبا ال يفيد من زكاته فال حرج يقال األمر بني الفرق الغرمي

  وإما يعود رقيق ويعود ماله إليه هذا هو الفرق بينهما دمهما كان إما يفي املكاتب سيفيد
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  ...: الطالب

  إذا صار مكاتب ال جيب عليك تنفق عليه ميلك كسبه وكل شيء : ال هو الشيخ 

  ...: الطالب

  والعتق يبدأ من بداية الكتابة  : الشيخ 

  ...: الطالب

)) على البغاء (( كم ء أي إما )) وال تكرهوا فتياتكم((  " لكنه ما يتم إال بأداء ما يف الكتابة قال:نعم  لشيخا 
وال تكرهوا فتياتكم "  تعففا عنه وهذه اإلرادة محل اإلكراه فال مفهوم للشرط )) إن أردن تحصنا(( أي الزنا 

د بالفتيات هنا الصغريات من النساء يعين حىت احلرائر ال على البغاء الفتيات كما قال املؤلف اإلماء وليس املرا

ألن هذا غري وارد إمنا املراد بالفتيات اإلماء والبغاء الزنا مسي بغاء ألنه يطلب يعين مطلوب والبغاء مبعىن الطلب 

 )) وايش يعين إن أردن تحصنا(( واالبتغاء مبعىن الطلب فالزناة والعياذ باهللا والزانيات يطلبون هذا األمر وقوله 

عن الزنا أي تعففا عنه وامتناعا منه وهذه اإلرادة حمل اإلكراه فال مفهوم للشرط اآلية الكرمية إذا قرأناها ففيها أن 

اهللا تعاىل ى أن نكره الفتيات على البغاء بشرط إذا أردن التحصن يعين فإن مل يردن التحصن فظاهر اآلية لنا أن 

وعلى هذا  احتصناال إذا أردنا الشرط حمل النهي هو الشرط ألنه ال يتصور اإلكراه  نكرههم لكن املؤلف يقول إن

فال مفهوم للشرط هذا ما ذهب إليه املؤلف وفيه نظر ظاهر املؤلف يقول رمحه اهللا يقول وهذه اإلرادة حمل اإلكراه 

إلكراه ال يتصور إال ذه اإلرادة يعين أن اإلكراه ال يتصور إال مع وجود هذه اإلرادة فال مفهوم للشرط إذا كان ا

فالشرط ال مفهوم له ألنه لبيان الواقع اللي هو واقع اإلكراه هذا ما ذهب إليه املؤلف لكن فيه نظر ظاهر ألنه قد 

تكره الذي أكرهه عليها نقول مثال تزنني ذا الرجل لكن ما تريد  ء وهي ال تريد التحصن وإمنايكرهها على البغا

ال ال ؟ مع أا ال تريد التحصن ففي اال آخر فإذا أكرهها على أن تزين ذا الرجل حتقق اإلكراه و الرجل تريد رج

ن اإلرادة هي حمل النهي ألن ال إكراه بدون إرادة إاحلقيقة أن اإلكراه ميكن أن يرد وإن مل ترد التحصن وأما قوهلم 

يف رغبة  اتكون هي يف ذلك الوقت ما هل التحصن فنقول ال ميكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن مثل أن

اجلماع أو يف مكان ال ترغب أن جتامع فيه أو يف زمان ال ترغب أن جتامع فيه أو ال تريد من أكرهت عليه أو ما 

الراي يف ن هذا الشرط لبيان الواقع فال مفهوم له إذن ما هو إأشبه ذلك فليس اإلكراه خاصا بالزنا حىت نقول 

نقول ذكر العلماء ثالثة أوجه غري ما ذكره املؤلف منها أن هذا بناء على  ؟القول الراجح هذه املسألة ماهو

األغلب أم يكرهون وهن يردن التحصن ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب ال مفهوم له يعين أن اهللا 
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فف عنه فيكون هذا بناء على ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه وهو أم يكرهون فتيام على الزنا وهن يردن التع

  الغالب فال مفهوم له وهذا ما ذهب إليه ابن كثري على أن القيد الشرط هذا لبيان الغالب ال لبيان الواقع

ن الشرط هذا مبعىن إذ وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردن حتصنا أي ألن يردن إوقال بعض العلماء  

  .ن راجعا إىل القول الذي قبله التحصن وهذا القول يف الواقع قد يكو 

ْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتقِ  (( : الطالب َناٍت َوَمَثًال ِمَن الِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَ ُه 34يَن (َوَلَقْد َأنـَْزْلَنا ِإلَْيُكْم آيَاٍت ُمبَـيـالل (
اٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَجاَجُة َكأَنـَها َكوَْكٌب ُدري نُوُر السَماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصبَ 

ُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يـَْهِدي يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـُْتونٍَة َال َشْرِقيٍة َوَال َغْربِيٍة َيَكاُد زَيـْتُـَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسسْ 
) ِفي بـُُيوٍت َأِذَن اللُه َأْن تـُْرَفَع 35َيَشاُء َوَيْضِرُب اللُه اْألَْمثَاَل ِللناِس َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم ( اللُه لُِنورِِه َمنْ 

   )) )36َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدو َواْآلَصاِل (

ن اهللا سبحانه وتعاىل أمر بإجابة طلب العبد للكتابة وأن العلماء أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم تقدم أ:  الشيخ 

أن الصحيح و اختلفوا يف ذلك فمنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب ومنهم من يرى أنه على سبيل االستحباب 

 الصالح يف الدين والكسب ...أنه على سبيل الوجوب لكن اهللا سبحانه وتعاىل اشرتط أن نعلم فيهم خريا واخلري

توا من مال اهللا الذي آتانا يب وتقدم أيضا أن اهللا أمر بأن يؤ فصالح الدين يدخل فيه األمانة والكسب ظاهر ط

  ؟ يا امساعيلوما املراد به 

  ...: الطالب

  ؟هذا قول والقول الثاين : الشيخ

  :من مال السيد ؟ الطالب

  : من مال السيد كيف من مال السيد نعم يا عبد اهللا؟ الشيخ

  ...: الطالب

ط أو من آخر قسقسط يعين أن حيط عنه من مال الكتابة وقد اختلف السلف هل حيط عنه من أول : الشيخ

وذلك ألنه رمبا يعجز فيعود ما أسقطه اإلنسان عنه يعود إىل ملكه طيب صفة  والراجح أنه من آخر قسط

  . ...املكاتب

  ...: الطالب

  : يعين معناه يشرتي نفسه من سيده هذه املكاتبة وملاذا مسيت مكاتبة ؟ الشيخ

  ...: الطالب
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نه سبق أيضا أن اهللا ى أن قلنا إألن الغالب أن يقع بينهما كتاب كاتبت عبدي فالن على كذا وكذا : الشيخ 

ال إهذا اإلكراه للحرائر مطلقا و  حتصنا وأمحد يبني لنا أردننكره الفتيات على الزنا على البغاء وقيد ذلك بقوله إن 

  ذا القيد ؟

  ...: الطالب

  هذا القيد إن أردن حتصنا ؟  : للحرائر مطلقا طيب كيف خترج الشيخ

  ...: الطالب

  يا صاحل حجاج  طيب هذا رأي والرأي الثاين ةمعينحالة : يعين النهي وارد على  الشيخ

  ...: الطالب

اإلكراه على البغاء حرام أردن التحصن أو مل يردن لكن  احلكم على أن ن ال يقوم هذا الشرط يعين اآل: الشيخ 

  كيف خنرج هذا الشرط ؟

  ...: الطالب

بناء على الغالب يعين اهللا ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلوا يف اجلاهلية وهلذا ال جيوز وال متكينه : الشيخ 

 جيوز لكن القضية النهي وارد على قضية معينة كانوا يفعلوا من الزنا هذا معىن اإلطالق حىت متكينها من الزنا ال

ة هذا على رأي من يرى هذا القيد ال يتنزل على الغالب أو على احلال اليت كانوا فيها لكن فيه رأي ييف اجلاهل

  ثاين

  ...: الطالب

  : اذن وايش الفائدة ؟ الشيخ

  ...: الطالب

  يعين املبالغة يفإذن :  الشيخ 

  ...: الطالب

يردن التحصن وأنتم تردن عكسه فيكون هذا مقصود ...كيف هذه الفتيات   وتوبيخهم هم: تبكيتهم ولوم الشيخ

به املبالغة يف تبكيت هؤالء األسياد الذين يكرهون هذه الفتيات على البغاء مع أن املفروض أن لو أردن البغاء 

عليه املؤلف أن صورة اإلكراه ال ميكن أن تكون  الثالث الذي مشى نتم تريدون التحصن والتعفف والتخريج لك

  إطالقا السبب ألن صورة اإلكراهإال إذا أردن التحصن وقلنا أن هذا غري صحيح 

  ...الطالب:
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الذي أكرهها عليه  بعينه تقع يف غري هذه اإلرادة يعين ميكن ال تريد التحصن لكن ال تريد هذا الشخص الشيخ: 

األمر يف ذلك الوقت أو على هذا احلال أو ما أشبه ذلك يعين ليس امتناع الفتاة من أو ال تريد أن يقع منها هذا 

على كل حال رأي املؤلف رمحه اهللا ليس فالزنا ليس هو حمصورا يف إرادة التحصن إذ أنه يكون له أغراض أخرى 

اإلرادة وبإرادة أخرى غري  صحيحا حيث زعم أن صورة اإلكراه ال تتأتى إال ذه اإلرادة فيقال له ال قد تأيت ذه

ولكن تريد أن تراغم السيد وال  العفافتريد  هي تريد الزنا وال الاذلك أقرب من هذا أا تريد أن تراغم السيد و 

  توافقه بس أليس هذا ممكن ؟ أي نعم

راد عرض ) إشارة إىل احنطاط رتبة من أراد ذلك من أ(( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) : طيب ويف قوله تعاىل 

هل هي للتعليل أو للعاقبة ؟ ) (( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )الدنيا وهذا صحيح وأظن مثله هنا الالم يف قوله 

الظاهر أا للتعليل وأن الذين يكرهون فتيام على ذلك إمنا يريدون عرض احلياة الدنيا أي متاعه ومسي متاع 

أو تزول عنه إذن  كع الدنيا كما وصفه اهللا عز وجل قليل فيزول عنالدنيا عرض ألنه يزول وهذا أمر واقع فإن متا 

إشارة إىل أن هناك حياة أخرى وهي حياة ))  الحياة الدنيا(( فهو عرض يعين أمر عارض يزول ويف قوله تعاىل 

نو الزمين اآلخرة والدنيا هل هي من الدنو املعنوي أو من الدنو الزمين أو منهما مجيعا ؟ منهما مجيعا فهي من الد

(( بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير ألا سابقة على اآلخرة ومن الدنو املعنوي ألا أقل بكثري من اآلخرة 
 أن موضع سوط أحدنا يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها موضع السوط النيب صلى اهللا عليه وسلم) وأخرب وأبقى )

ي دنيا هي هل هي دنياك اليت تعيشها أنت أو كل الدنيا ؟ كل الدنيا خري من الدنيا وما فيها أ يعين حوايل مرت

من أوهلا إىل آخرها مهما طاب عيشها فموضع سوط أحدنا يف اجلنة خري منها وما فيها إذن فهي دنية بالنسبة 

ذا العرض ومعىن أو إن شئت مرتبة وهو املعىن فهذه الدنيا كيف يريد اإلنسان ه زمانللمرتبة نعم إذن الدنيا زمن 

الزائل من هذه احلياة الدنيا على حساب احلياة اآلخرة الشك أن هذا نقص يف العقل أو نقص يف اإلميان أما 

رجل مؤمن ال ميكن أن يفضل الدنيا على اآلخرة إطالقا وهلذا خطب أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا 

فأنتم حمقى وإن كنتم ال  " يعين مع املخالفة" رون بذلك أيها الناس إن كنتم تق" ذات يوم ووعظ الناس وقال 
ال ال يعين املخالف لشريعة اهللا بني أمرين إما رجل ال يؤمن باآلخرة فهو اهذا صحيح و "  تقرون به فأنتم هلكى

هالك وإما رجل يؤمن باآلخرة وخالف فهو أمحق ال يعرف التصرف وال حيسن التصرف فعلى كل حال ما يليق 

     أن ينشغل بالدنيا على حساب اآلخرة  باإلنسان

بهن نزلت في عبد اهللا بن  ))  هن غفور لهن رحيمومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكراه(( قال اهللا تعاىل  مث
لكن ما ذكر  ميكن هذا نزلت يف عبد اهللا بن أيب أو يف غريه " أبي كان يكره جواري له على الكسب بالزنا
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ملفسرون بعضهم أا نزلت يف عبد اهللا بن أيب ولكن ينبغي أن نعرف أن العربة بعموم وذكرها ا املؤلف هلا سندا

  اللفظ ال خبصوص السبب 

لكن جند أيضا الفائدة الثانية أشار إليها بعض العلماء أن العربة بعموم اللفظ على احلالة اليت نزلت أو اليت ورد 

بالنسبة لتقييدها بالشخص لكن على احلالة اليت ورد من العموم ما هو عموم كل األحوال عموم اللفظ  اجلهامن 

 بل بعموم اللفظ بالنسبة لتقييده أجلها هذا النص فامهني الفرق أن العربة بعموم اللفظ ال يف مجيع األحوال

النيب بالشخص فال حيتج بالشخص الذي ورد من أجله بل يعمه وغريه على احلالة اليت وردت مثال ذلك قول 

ل الو أخذنا هذا على عمومه يف األشخاص واألحو  ( ليس من البر الصيام في السفر ) : يه وسلمصلى اهللا عل

على  بل ال نأخذه على عموم األحوال  نالكان اإلنسان ال يصوم يف السفر مطلقا وليس من الرب أن يصوم ولكن

 النيب صلى اهللا عليه وسلمعموم األشخاص يف مثل هذه احلال اليت ورد من أجلها وقد ورد احلديث حينما رأي 

 ) ( ليس من البر الصيام في السفر : ائم قالصازدحاما ورأى رجال قد ظلل عليه يف السفر فقال ما هذا قالوا 
فإذا وصلت احلالة بالصائم يف سفره إىل مثل هذا الرجل قلنا له ليس من الرب وما عدا ذلك فال نقول أنه ليس من 

يقر أصحابه أن ايضا كان يصوم يف السفر وال يصنع شيئا ليس برب وكان   وسلم النيب صلى اهللا عليهالرب ألن 

يصوموا يف السفر إذا مل يصلوا إىل حال هذا الرجل إذن العربة بعموم اللفظ وال تكرهوا فتياتكم يف عبد اهللا بن أيب 

  وغريه 

والشرط ...هذه شرطية ) من يكرهن من (( ومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم ) : وقوله

ال ال ؟ أمساء الشرط من صيغ العموم كما أن أمساء املوصول من صيغ العموم كذلك أمساء الشرط يعين اللعموم و 

إشارة إىل أنه البد من ))  من بعد إكراههن(( أي إنسان يكره فتاته فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم وقوله 

بعد التحقق من اإلكراه وأال يكون يف قلبها أي ميل إىل ما أكرهها عليه فإن حتقق اإلكراه من بعد إكراههن يعين 

مجلة الشرط ان اهللا من بعد هذا اإلكراه غفور ملن ؟ للمكرهة ال للمكره يعين عاص ليس أهال للمغفرة وهلذا نقول 

ال املكره ؟ اعلى املكره و هنا فإن اهللا من بعد إكراههن مل تعد إىل ما يعود إليه فعل الشرط ألن فعل الشرط يعود 

لتالزم بني املكره واملكره إذ ال مكره لاملكره من يكره لكن جواب الشرط مل يكن على املكره بل على املكره وذلك 

ل الشرط ولكنه عائد إىل شيء إال مبكره ولذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إىل ما يعود عليه فع

ما هو يف اآلية هذه القاعدة العامة جواب جواب الشرط ذكرناه  وكم معناخل له ومالزم له وهو املكره مالبس

يعود على ما يعود عليه فعل الشرط لكن ليس ذلك بالزم بل قد يعود على مالبسه ومالزمه كما يف هذه  الشرط

رحيم ن لمكرهات لاآلية وهلذا نقول فإن اهللا من بعد إكراههن غفور هلن ال غفور هلم أي املكرهني بل هلن أي 
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ويف قوله غفور إشارة إىل أن هذا الذنب ال عقوبة فيه ويف قوله رحيم إشارة إىل أن اهللا سيجعل هلن فرجا ألن 

الرمحة ا حصول املطلوب وزوال املرهوب لذلك نقول إن يف هذه اآلية إشارة إىل الفرج ملن أكره على فعل احملرم 

أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع (  صلى اهللا عليه وسلم النيبأن اهللا سيجعل له فرجا ويؤيد ذلك قول و 
حمرم ومل حيصل له  امرفإذا قال قائل كثريا ما نسمع أن من الناس من أكره على )  الكرب وأن مع العسر يسرا

الفرج بسرعة فنقول أن هذا ال ينايف اآلية إذ قد يكون من مجلة الفرج أن اهللا يهون عليه األمر يف قلبه ويكون 

   سبب من األسباب فوق ما نعلمهببعد ذلك  ...احلسي من هذه  لتخلصا

ويكون يف هذا رد على من فرق  كذا وإال ال ؟  يستفاد من هذه اآلية أن املكره على فعل الشيء ال يلحقه إمثه 

عل من أهل العلم بني اإلكراه على القول واإلكراه على الفعل فإن من العلماء من فرق بني اإلكراه على الف

 مقتضاهواإلكراه على الفعل يرتتب عليه  مقتضاهواإلكراه على القول وقال إن اإلكراه على القول ال يرتتب عليه 

ولكن الصحيح ال فرق أن كل من أكره على قول أو فعل فإنه ال حكم لفعله وال لقوله يدل على ذلك قوله تعاىل 

كره وقلبه مطمئن باإليمان ولكن من شرح بالكفر (( من كفر باهللا من بعد إيمانه إال من أمع هذه اآلية 
) اآلية الكرمية هذه إال من أكره على الكفر بالقول أو الكفر غضب من اهللا ولهم عذاب عظيم ) مصدرا فعليه

السورة إكراه البغاء هذه ختصص اآلية القول كذلك أيضا هذا الذي معنا يف  ل أو ما مجيعا ؟ ما مجيعا وملبالفع

  قول ؟ فعل فعل وال 

الذي مر على صنم وهو صاحب له ( فإن قال قائل فماذا تصنعون فيما يذكر من حديث صاحب الذباب 
حد شيء دون اهللا عز وجل فقتلوه وقالوا ألفقال أصحاب الصنم ألحدهما قرب قال ما كنت ألقرب 

القصة ال تصح مث لو فرض مفهوم هذا أن هذه نقول يف هذا  ) فلم يقتلوهللثاني قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا 

ي بين إسرائيل فإن ديننا وهللا احلمد قد وضع اهللا فيه من اآلصار واألغالل اليت كانت على بين عأا صحيحة 

يحل (( أنه  صلى اهللا عليه وسلم رسولالإسرائيل ما أوجب أن يكون فيه السهولة واليسر وهلذا كان من صفات 
فكثري من األصار  )) ع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهملهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويض

واألغالل اليت كانت على األمم السابقة رفعت عن هذه األمة فعلى كل حال اآلن نقول يف هذه اآلية داللة 

 له وأن املكره ال إمث عليه املكره ال إمث عليه حكمجيعل الفعل ال  ال حكم له على أن اإلكراه على الفعل ظاهرة

يف سورة النحل من يفرقون على القول وعلى الفعل ألن لو سلمنا جدال أن قوله تعاىل على ولكن وفيه رد صريح 

 ...تأويل فإن هذه اآلية ال يكون فيها  على القول لو سلمنا جدال ما نسلم أن هذا إكراه )) إال من أكره(( 

غصبا اجلماع زوجها جامعها وهي صائمة  يصلح ألن القضية يف فعل طيب لو أكرهت املرأة وهي صائمة على
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ال شيء عليها ال تفطر وال تقضي وكذلك لو أكرهها على اجلماع وهي حمرمة وكذلك أيضا ليس عليها عنها 

  شيء ال بالنسبة للنسك وال بالنسبة للفدية وهذه قاعدة عامة مقررة يف الدين اإلسالمي نعم

فقد اه وأنه لو كان يف املكره أدىن ميل حتقق اإلكر أي شيء ىل طيب لكن الحظوا من بعد إكراههن قلنا إشارة إ 

يتخلف جواب الشرط قد تتخلف الرمحة إذا بعد ما أكره مال إىل الشيء فهذا حيصل فيه ختلف الشرط ومن مث 

قامة ن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إإزعم الفقهاء رمحهم اهللا أن الرجل ال ميكن أن يكره على الزنا وقالوا 

قالوا اإلكراه يف وايش السبب ؟ احلد وإذا أكره علي يف رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء وكذلك يف النسك 

ما يفعل إال بعد أن ينتشر ذكره وال ينتشر ذكره إال إذا مال وعلى  ميكن ألنه ما هو فاعل إال عن ميل الاجلماع 

بعد إكراههن لكن يف خصوص احلد تدرأ احلدود  هذا فال يتحقق اإلكراه واهللا سبحانه وتعاىل يقول من

   .مجيلةبالشبهات وإن كان فيه نظر لكن على كل حال اإلنسان إذا كان شابا وأكره أن يزين بامرأة 

  


